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Anyakönyvi hírek, nyár
2007 nyarán három kisgyermek született községünkben:

Porav Patrik  június 21-én.
Kardos Maja  június 24-én.
Patai Gábor  augusztus 3-án

Sok szeretettel köszöntünk
benneteket!

Két házasságkötés történt a nyáron:

Ótott Ágnes és Fekete József  július 31-én.
Oláh Orsolya és Orsovai Sándor augusztus 9-én.

Gratulálunk és sok boldogságot kívánunk az ifjú házasoknak!
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 2007. szeptember 20-i képvi
következő témákban döntött 

- a féléves költségvetési 
- BURSA HUNGARICA 

elfogadta a testület
- 12. évfolyammal bezár

támogatást szavaztak m
középiskolás diákokna
bemutatni.
yzati hírek

selő-testületi ülésen a
a testület:

beszámoló elfogadásra került
ösztöndíj pályázati lehetőségét

ólag 6000 Ft iskolakezdési
eg a képviselők.  A

k iskolalátogatási igazolást kell
2007. ŐSZ
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Sörben párolt pácolt

csülök Barátfüle módra

2007.  augusztus  11‐én  a  borongós  idő
ellenére jókedvűen indultunk Úrhidára, a 2.
Csülökfesztiválra.  Miközben  fólia  alatt
párolódott  a  hús,  élveztük  a
„fesztiválhangulatot”:  a  csapatok  vidám
évődését,  a  focimeccsek  izgalmát,  a  vásári
forgatagot.
Az  igazi  izgalmak  aztán  az
eredményhirdetéskor  tetőztek:  a  szakértő
zsűri szigorú ízlelőbimbói a mi csülkeinket
(mármint a sörben párolt pácoltakat ) találta
a fődíjra érdemesnek.

Íme a győztes csülök! Amilyen kívánatos volt
kívülről, olyan gyorsan el is fogyott.

Eredményhirdetés után:  a  győztes  csapat
jutalma az „aranycsülök” vándordíj.

LEADER-a vidék jövője, a jövő vidéke!

LEADER, a sikeres vidék útja

Szeptember 20-án lezárult a helyi közösségek
regisztrációjának első szakasza, amely a 2007 és
2013 közötti vidékfejlesztési intézkedések – így a
LEADER-program – megvalósítása felé megtett
újabb jelentős lépés.
Az érdeklődés minden várakozást felülmúlt, az ország
egésze mozgásba lendült: a nyilvántartásba vételi eljárást
lebonyolító 167 Helyi Vidékfejlesztési Iroda 116 helyi
közösség megalakulását rögzítette, melyek 2534 vidéki
település területét fedik le, megközelítőleg 4,7 millió
érintett vidéki lakossal.
Az alapító tagok – önkormányzatok, vállalkozások és
civil szervezetek – összefogásával megalakultak az
öntevékeny helyi falufejlesztő közösségek.
                                                  /www.hvi.hu/

Füléről regisztrált:

 Füle Község Önkormányzata
 Fülei Nimród Vadásztársaság
 Fülei Futball Club
 Barátfüle Egyesület
 Bakó József
 Nagy Gábor

VAN ÖTLETE?
 VANNAK TERVEI? TENNI

AKAR LAKÓHELYÉÉRT?
AZ ÖN VÉLEMÉNYÉRE IS
KÍVÁNCSIAK VAGYUNK!

2007.OKTÓBER 23-ÁN 17
ÓRAKOR A MŰVELŐDÉSI

HÁZBAN ARRÓL BESZÉLGETÜNK,
MILYEN LEGYEN A FALU 2020-

BAN.
VÁRJUK ÖNT IS!
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Az OVI hírei

Szeptember első napjai az egymásra találás
élményével teltek, illetve az ismerkedéssel is,
hiszen már első héten jöttek új gyermekek az
óvodába.
Az idei nevelési év létszámadatai: A 29 főből
19-en maradtunk. Szeptember 3-ig 10
gyermeket írattak be, 1 nagy- 1 középsős és
8 kiscsoportos korút. Közülük jelenleg 8-an
járnak, akik a beszoktatás, befogadás napjait
élik szüleikkel együtt. Korcsoport szerint 11 a
nagycsoportos, 6 a középsős és 10 a
kiscsoportos. 15 fiú és 12 lány jár jelenleg
oviba.
Szeptember utolsó hetében zajlott a már
hagyományos őszi ünnepkör sorozata,
bábműrorral, lovaskocsikázással, kézműves
foglalkozással.
Egyéb foglalkozások: hitoktatás, fit-ball,
logopédia.
Nevelési céljaink:
A magas létszám miatt évek óta különböző
gondjaink akadtak a gyermekek nevelésével.
Az idei évtől különválasztottuk a csoportot.
Egyik csoportban a nagyok, míg a másikban
a kicsik és a középsősök tevékenykednek.
Egyéb programjainkat 10.30-tól szerveztük,
így a gyerekek 7-től 10.30-ig nyugodtabb
közegben játszhatnak, tevékenykedhetnek.
Ebben az évben kiemelt helyen szerepel a
környezetünk védelmére való nevelés.

ISKOLAKEZDÉS

Szeptember 1-jén becsengettek

A nyári szünidő sem telt el iskolai esemény
nélkül, hiszen a vakáció kezdetén egyhetes
kézműves táborban vehettek részt a
gyerekek. Az itt készült munkákkal
képviseltette magát az iskola az augusztus
12-ei SEUSO kiállításon Polgárdiban. Három
tanuló alkotása díjat is nyert: Pusztai Beatrix,
Nagy Orsolya és Gubián Fatime.

A szeptember 3-ai tanévnyitó után kipihenten,
újult erővel kezdődött el a 2007/2008-as
tanév. Ebben a tanévben az iskola létszáma

56 fő. A tantestület 7 főállású és 1 óraadó
tanárból áll.

Sok szeretettel köszöntjük az idei
elsőosztályos kisdiákokat: Cziráki Zoltán,
Deák Gergő, Hollósi Máté Dániel, Keöves
Dóra, Kramaszta Patrik, Patai Dávid,
Pobrányi József, Szabó Cintia, Szabó Kevin
Zsolt, Varga Vanda Milla.

A tanév során tanulószoba működik az alsó
tagozatosok részére 3 csoportban, a felsősök
részére pedig felzárkóztató illetve
tehetséggondozó program indul. Ezenkívül
különféle szakkörökön vehetnek részt a
gyerekek délutánonként: kézműves,
informatika, néptánc, angol, német,
történelem, polgárvédelem és asztalitenisz..
Levelezős versenyekre nevez be az iskola:
német, angol, történelem, magyar és kémia
tantárgyakból.
Országos versenyen vesz részt az iskola
használt elem és PET palack gyűjtésével. A
tanév során bármilyen használt elemet és
kisméretű akkumulátort, valamint címke
nélküli tiszta PET palackot lehet behozni az
iskola gyűjtőjébe.
Szülői közreműködéssel a Philips cég
100.000 Ft támogatást nyújtott az iskolának.
Köszönet érte!

A tanév rendje decemberig:

Szeptemberben lezajlottak a szülői
értekezletek. 28-án DÖK (Diák
Önkormányzat) napot szerveztek. Erre a
napra meghirdetett papírgyűjtés a rossz idő
miatt egy későbbi időpontra tolódott.
Október 6-án az aradi vértanúk való
megemlékezés.
Október 23-án emlékezés az 56-os
forradalomra
Október 20.  szombat munkanap. (hétfői)
Október 27. szombat munkanap. (pénteki)
Őszi szünet október 29-től október 31-ig. A
szünet utáni első tanítási nap november 5.
November 8. fogadó óra az iskolában 17
órától 18.30 óráig.
Decemberben Télapó a szülői
munkaközösséggel.
Téli szünet: december 22-től január 2-ig.
I.félév vége: 2008. január 18.
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A Római Katolikus
Egyház hírei

Az elmúlt hónapok nagyon tartalmasak
voltak a római katolikus plébánián. Július
29-én, Szent Kristóf, az utazók
védőszentjének ünnepén a gépjárművek
megáldását hirdettük meg, melyre nem
csak füleiek, hanem az itt nyaralók közül
is többen elhozták autóikat, hogy Isten
áldása és oltalma kísérje őket a
közlekedésben.

A nyár folyamán hittanos csoportok
tartózkodtak a plébánián, néhányan már
nem első alkalommal.

Augusztus végén a már megbérmálkozott
fiatalokat és Kristófot hívtuk meg egy kis
nosztalgiázásra „pizzázással”
egybekötve. A jókedv mellett azonban
komolyabb dolgokról is szó esett. A
leendő bérmálkozók számára készültünk
egy egész napos programmal, melynek
megszervezésében Varga Nikolett
segített a legtöbbet, ezért külön
köszönettel tartozunk neki.

Augusztus 29-én délelőtt 9 órától estig
vetélkedők, imádságos füzet készítése,
színdarabok, néptánc bemutató és
tánctanulás szerepelt a programok között.
Kristóf játékait is nagyon élvezték a
gyerekek. A „nagyok” meséltek saját
bérmálkozásukról, és Varga Niki barátai
Budapestről eljöttek azért, hogy gitáros
szentmisén vehessünk részt. A
vetélkedők lebonyolításában és a
zsűrizésben Rostásiné Margit és
Szabóné Kerekes Orsolya segítettek.

Ebédre a hatalmas adag szilvásgombócot
és uzsonnára a szendvicseket Bakóné
Sárika néni és Horgosné Verus néni
készítették el. Földesiné Erzsi néni és
Váginé Matild néni pogácsát sütött a
gyerekeknek. Az időjárás miatt az esti
tábortűz elmaradt, de a szalonna a
sütőben is megsült Varga Józsefné
Marika közreműködésével.
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Meleg tea ellensúlyozta a hűvös időjárást,
bár a tánctanulás közben eléggé
kimelegedtünk.

Szeptember elejétől intenzíven készülünk
a bérmálkozásra hittanórák és
szentmisék keretében. A 11 leendő
bérmálkozó tablóját és az általuk
választott szentírási idézetet kitettük a
templom falára és bemutattuk őket a hívő
közösségnek.

Következő vasárnap a fiatalok beírták
nevüket a bérmálkozók könyvébe, hogy
saját maguk kérjék a bérmálás
szentségének felvételét. Harmadik
vasárnap a hívő közösség szülők
jelenlétében megáldja a gyermekeket.
Szentírás vasárnapján az alkalomhoz
illően Bibliát kapnak ajándékba a
bérmálkozók, egy hét múlva pedig a
keresztségi fogadalom megújítására kerül
sor ünnepélyes liturgia keretében.

Október 14-én a püspök atya szolgáltatja
ki a bérmálás szentségét a fiataloknak.

Az elkövetkezendő három hónap az
adventi időszakkal, karácsony szent
ünnepére való előkészülettel telik majd. A
szentmisék rendjéről a plébánia kapujára
kitűzött plakáttal fogjuk tájékoztatni a
lakosságot.

Az idei tanévben is elindul a hitoktatás
minden korosztály számára. A hitoktatás
keddi napokon lesz, az időpontot a
jelentkezők létszámától tesszük függővé.

Barta Tibor     plébános
Tóthné Papp Krisztina    hitoktató

„ Én a szomjazónak adok az élet
forrásából ingyen!”
(Jelenések könyve)

Szeretettel köszöntöm az Olvasót!

Jézus Krisztus az örök élet forrása, s aki
abból iszik, soha meg nem szomjazik. A forró
nyáron talán átélhettük olykor, mint jelent a
testi szomjúság. Jézus itt a lelki szomjazásra
utal. Ugyanezt fogalmazza meg a 42. zsoltár:
„Ahogyan a szarvas kívánkozik a folyóvízhez,
úgy kívánkozik a lelkem hozzád, Istenem!
Isten után szomjazik lelkem, az élő Isten
után.” Mert az ember alapvetően
szomjúhozza Isten közelségét. Ennek
csillapítása egyedül Krisztus által történhet.
Ezért is hívogatunk Mindenkit alkalmainkra,
hogy találkozásunk lehessen az Élő Istennel.
Nyáron is volt lehetőség a lelki feltöltődésre:
kirándultunk a Balaton környékén,
táboroztunk Tótvázsonyban, s augusztusban
zenés esti áhítatokon vehettek részt az
érdeklődők. Szeptember 23-án körzeti
presbiteri konferenciának adott otthont
gyülekezetünk. Egyedül Istené a dicsőség
ezekért!
Eltelt a nyár, ismét elkezdődött egy iskolai
tanév, s ezzel együtt a hitoktatás is
gyülekezetünkben.
Az előttünk álló programokról szeretnék
néhány fontosabb információt közzétenni:
Október 13-án egyházmegyei ifjúsági nap
lesz Polgárdiban, színházi előadással,
játékkal, sporttal. Erre az alkalomra hívom az
összes hittanos és nem hittanos gyermeket
is. Ezen a délelőttön bemutatkoznak a
református iskolák is, ezért hívom az
érdeklődő szülőket is. Szeptember 30-án
diakóniai vasárnapot tartottunk a polgárdi
gyülekezetben.

Hívom a Testvéreket az
istentiszteleti alkalmainkra:
vasárnaponként 9 óra 30 perckor
kezdődik a református istentisztelet
a templomban! Áldás, békesség!

Kovács Zsuzsanna
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Vadászat
Országszerte és a megyében is a törvényi
előírásnak megfelelően újra megalakultak a
tízéves időszakra szóló vadászterületek.
Füle közigazgatási területe az elmúlt
időszakban két különböző vadászterülethez
(földtulajdonosi közösséghez) tartozott. 2006.
június 24-én a fülei földtulajdonosok
kezdeményezése által, új vadászterület
kialakítása érdekében létrejött a Fülei
Földtulajdonosok Vadászati Közössége,
melyet a Fejér Megyei Mezőgazdasági
Szakigazgatási Hivatal Vadászati Osztálya
jóvá is hagyott. A földtulajdonosi gyűlés
határozatait: a vadászterület nagyságát, a
közös képviselő személyét, a vadászati jog
hasznosításának módját elfogadta és
nyilvántartásba vette.
Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani az
önkormányzatnak és mindazon
földtulajdonosnak, aki szavazatával vagy
meghatalmazottja útján támogatta a
közösség létrejöttét.
A vadvédelemről, a vadgazdálkodásról
valamint a vadászatról szóló 1996. LV.
törvény kimondja, hogy a vadászati jog a
földtulajdon elválaszthatatlan része. Ezért
kellett létrehozni a földtulajdonosi
közösséget, ahol a földtulajdonosok, illetve
azok meghatalmazottai döntöttek a
vadászterülettel kapcsolatos kérdésekben. Az
új vadászterület 3056 ha-on jött létre, melybe
kisebb részt Jenő (169 ha), Polgárdi (355 ha),
Nádasdladány (15 ha) külterületi ingatlanai
tartoznak, nagyobb részt pedig Füle
külterülete (2517 ha) az M7-es autópálya
alatt levő erdőterület kivételével. Minden
olyan földtulajdonos, akinek külterületi
ingatlana beleesik a 3056 ha-ba, tagja a
földtulajdonosi közösségnek, függetlenül
attól, hogy részt vett e az alakuló gyűlésen.

 A földtulajdonosi közösség a vadászati jogot
bérbeadás útján hasznosítja. Bérlő a nemrég
megalakult Fülei Nimród Vadásztársaság, aki
bérleti díj ellenében gyakorolja a vadászati
jogot, és 2007. március 14-től kezdődően
látja el a vadgazdálkodási feladatokat.

A vadásztársaság célja, hogy a helyi
önkormányzattal, a község lakosaival, ezen
belül is a gazdálkodó földtulajdonosokkal jó
kapcsolatot alakítson ki úgy, hogy közben
eleget tudjon tenni a vadgazdálkodási
üzemterv előírásainak.

Könczöl Péter
közös képviselő

8151 Szabadbattyán
 Barátság u 5.

Nyugdíjas klub hírei

Az idei nyárra egy kicsivel kevesebb
szereplést vállaltak el a nyugdíjas klub
tagjai, ezért a hagyományos júliálist
sem rendezték meg, viszont júliusban a
csajági falunapon szerepeltek.
Augusztusban Jenőben a kistérségi
nyugdíjas találkozón vettek részt, majd
a küngösi falunapon szerepeltek, ahol
nyitószámként az operett
műsorszámukat adták elő nagy sikerrel.
Nyugdíjasaink a nyarat inkább a közös
pihenésnek és kirándulásnak
szentelték, voltak Kiskőrösön a Petőfi-
házban, Komáromban és Komárnóban,
megnézték a csodálatos Euró parkot, és
a termálvizes fürdés sem maradt ki.
Az ősz a készülődés jegyében zajlik.
Polgárdiban lesz októberben ki – mit –
tud, majd novemberben
vendégszereplés. Idén is beneveznek a
nagymamák sütemény versenyére
Székesfehérváron. Ezeken kívül már
elkezdték a farsangi műsor
előkészületét is.
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AZ ISKOLAI SZÜLŐI
MUNKAKÖZÖSSÉG

Az iskolai szülői munkaközösség
tanévkezdéskor megtartotta alakuló
ülését.
A megbeszélésen korábbi vezetőnket
Kovács Attilánét ismét megválasztottuk
elnöknek és megterveztük az idei év
programját.
A SZM tagjai a 2007/2008-as tanévben:
1.osztály: Kramasztáné Hollósi Anita

Madar Tünde
2.osztály: Keöves Zsuzsa

Lázár Anita
3.osztály: Kis Róbertné
4.osztály: Szabóné Márton Zsuzsanna
5.osztály: Gubián  Tiborné

Varga Annamária
6.osztály: Borsosné Nemes Judit

Major Györgyi
7.osztály: Farkas Istvánné

Kovács Attiláné
8.osztály: Kovács Istvánné

Az új tanévre tervezett programjaink:

Októberben szeretnénk a gyereket egy
kicsit kimozdítani a számítógépek mellől
és 18-án pénteken számháborút
szervezünk nekik, amit zsíros kenyér
partyval fejezünk be.
November második felében – felelevenítve
a korábbi hagyományt – jótékony célú
nosztalgia diszkót tervezünk, melyre
ezúton is szeretettel meghívjuk az iskola
volt tanulóit és mindenkit, aki szereti a jó
zenét. Természetesen számítunk a
szülők megjelenésére és segítségére is.
A rendezvény eredményétől függően
tavasszal szeretnénk a nosztalgia diszkót
megismételni. Az ilyen programok
bevételéből tudunk a gyerekek részére az
oktatáshoz szükséges dolgokat,
versenyekre jutalmakat vásárolni. Azok
számára, akik nem vesznek részt a
rendezvényen, de szeretnék támogatni a

gyerekeket, a boltokban támogatói
ládákat helyezünk ki.
Decemberben mi is várjuk, vajon el jön-e
a Mikulás az iskolába? :-) Ha az időjárás
kegyes lesz hozzánk és hó is lesz a télen,
akkor hóemberépítő verseny is lesz.
Ellenkező esetben aszfaltrajz versenyen
élhetik ki a gyerekek a kreativitásukat.
Az 2007/08-as tanévben újra
meghirdetjük az osztályok közötti
tisztasági versenyt. Kéthetente ellenőrizni
fogjuk az iskolában a tantermek
rendezettségét.
Természetesen továbbra is segítjük a
diákönkormányzat és a tantestület
munkáját, részt veszünk a
rendezvényeiken.

Szülői Munkaközösség

SZÜRETI MULATSÁG IFI-MÓDRA

2007 augusztusában 8 fő nyaralt
Borgátán.
Remek hangulatú napokat tölthettünk
együtt, Kirándultunk Sárvárra,
teniszeztünk, egyszóval jól éreztük
magunkat.
Diszkókat folyamatosan rendezünk.
Tagjaink sora is gyarapodott, továbbra is
várjuk az érdeklődő fiatalok
jelentkezését!!!

Most a szüreti felvonulás próbái
zajlanak.

A mulatságra a szombati munkanapok
miatt

 2007.október 21-én
/vasárnap/
 15 órakor
kerül majd sor.

Ekkor indul a felvonulás a szokásos
útvonalon.
Várunk minden kedves érdeklődőt a fülei

utcákra!
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5. BARÁTFÜLE
FESZTIVÁL

A főzőversenyekről ajándékkal és fényképével

ellátott oklevéllel tértek haza a résztvevők.

A borzsűri munka közben

A kistérség több települése is képviseltette

magát, a képen az úrhidai csapat.

A szlovákiai Fülekről 40 fős küldöttség

érkezett.

A fából ácsolt és vesszőből font hintát

Fülekről hozták el, hogy a fülei gyerekek is

kipróbálhassák. Nagy sikere volt a Fesztivál-

látogatók között.

Fülesd község képviselői is elfogadták

meghívásunkat nagy örömünkre.
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Látványos táncprodukciót mutattak be a
Vörösmarty Színház Táncstúdiójának tagjai.

Az érdi TIGERS akrobatikus tánccsoport
káprázatos és rendkívüli erőfeszítést igénylő
pozíciókat produkált.

Éles István humorista is megtisztelt
bennünket.

Egy óra mulatozás is belefért a programba.

Az esti program végén a motorosok invitálták
a legbátrabbakat egy falunéző körútra.

Óriástortával köszöntöttük az 5. alkalommal
megrendezésre került Fesztivált.




